Activitats:
Jocs en totes les seves modalitats, activitats
esportives, remullades, gimcanes, Baguls
Temàtics de Jocs Gegants, instruments musicals, i
disfresses. Una altra forma de gaudir de l’espai de
l’escola.
Inscripció i informació:
La inscripció s’ha de formalitzar abans de dijous 24
de Maig. Podeu deixar la butlleta a la bústia de
l’AFA, o enviar-la per e-mail a josepmaria@totoci.net.
El dimecres 30 de maig es confirmarà a les
famílies el casal per e-mail i s’adjuntarà la
programació.
Més informació: irene@totoci.net
Horari: de 15:30 a 17h
Preus: 54 € (IVA inclòs)

ORGANITZA:

Full d’inscripció a les TARDES

de JUNY

DADES DEL / DE LA PARTICIPANT
Cognoms: ____________________________ Nom: _______________ Data Naix : _________
Telèfons: ________/_______/________ Adreça: _____________________________________
E-Mail de contacte (família) : _____________________________________________________
Observacions (Escriviu totes aquelles dades sobre el vostre fill/a que creieu importants que estiguin en coneixement del monitoratge:
qui

el

recull,

medicacions,

al·lèrgies,

menús,

si

marxa

sol,

etc...)

_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
H

Podeu continuar amb les observacions al revers de la fitxa si cal.

AUTORITZACIÓ PATERNA i/o MATERNA – TUTORS LEGALS
En/Na___________________________________________ amb DNI _______________ i com a____________del
nen/a___________________________, AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les modalitats indicades en aquesta
fitxa, corresponents al casal TARDES de JOCS i ESPORTS a l’Escola Balandrau de Girona i faig extensiva aquesta
autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció
facultativa. També:
- accepto que l’horari de responsabilitat per part de l’organització i entitat gestora és el que s’ha marcat.
- autoritzo que la seva imatge es pugui publicar o exposar en fotografies d’activitats de lleure de TOTOCI i l’AFA. En cas contrari, marco una x en el
requadre .

Nom del Titular:

________________________________________________________

IBAN: ______ - ______ - ______ - ______ - ______ - ______

 TARDES de JUNY: 5

al

22

de juny.

Preu segons modalitat horària (marqueu amb una X)

 Tarda de 15:30 a 17h (54 € Iva inclòs)
Signatura,

Girona, a _______ de _________ de 2018
-

-

La inscripció s’ha de formalitzar abans de dijous 24 de maig. Podeu entregar la
butlleta a la responsable del menjador de 9 a 9.30h o enviar la inscripció per e-mail a
josepmaria@totoci.net. Un cop es verifiqui la realització del casal es confirmaran per
e-mail el dimecres 30 de maig.
Els rebuts es passaran la setmana anterior a l’inici del servei. No podrà participar qui
no estigui al corrent de pagament. En cas de devolució es gravarà amb increment de
10€, en concepte de gestió administrativa i comissió bancària.

